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JARDO, DĚKUJEM!
Ne, v nadpisu tohoto příspěvku jsem nevědomky neudělal žádnou
gramatickou chybu, jak by se na první pohled zdálo. Nadpis
„Jardo, děkujem!“ jsem zvolil naprosto záměrně.
Dnem 30. června 2018 odchází do zaslouženého důchodu pan Ing.
Jaroslav Plas, dlouholetý vedoucí útvaru „Ekonomické oddělení“
Městského ústavu sociálních služeb města Plzně, příspěvková
organizace.
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p l z n ě

„Jarda“, jinak jsme mu ve vedení
MÚSS Plzeň neřekli, dal naší organizaci úctyhodných 14 let skvělé
každodenní práce.
Měl jsem to štěstí, že jsem mohl
po celou dobu s „Jardou“ spolupracovat, být mu nablízku, sledovat
jeho precizní, pečlivý a zodpovědný
výkon práce, diskutovat s ním
každodenní problémy, či vymýšlet
cesty dalšího rozvoje.
Byl to „Jarda“, který vždy perfektně
připravil podklady pro jednání či
rozhodování o způsobu dalšího
financování, byl to „Jarda“, který
přinášel mnohdy překvapivá řešení
problémů, byl to „Jarda“, který
ekonomicky podporoval každoroční
rozvoj jednotlivých útvarů organizace, byl to „Jarda“, který s klidem
a úsměvem jemu vlastním nakonec
vždy včas dokázal vyřešit i „neřešitelné“ úkoly.
„Jarda“ bude mně osobně, a jsem
hluboce přesvědčen o tom, že i všem
ostatním vedoucím v organizaci,
po stránce osobní i profesní moc
a moc chybět!
Těším se alespoň na chvíle, kdy
se s ním, už v jeho zaslouženém
důchodu, budu moci ještě po dlouhé
nadcházející roky potkávat v hledišti zimního stadionu při hokejových zápasech týmu HC Škoda
Plzeň, na která tak rádi chodíme.
Podpisem přestupního lístku do mužstva „důchodci“ odchází z našeho
mužstva velký týmový hráč!
Klobouk dolů!
Jardo, děkujem! Jardo, děkujem!
Jardo, děkujem!
Ing. Vladimír Chuchler,
ředitel MÚSS Plzeň

„JITŘENKA“ NA NAUČNÉ STEZCE
POD ZELENOU HOROU
V měsíci květnu se uskutečnil dlouho očekávaný výlet do města Nepomuk.
Naši uživatelé se velice těšili na cestu vlakem, neboť jím jezdí zřídka.
Tak jsme si připravili pořádné svačiny, obuli pohodlné boty a vydali se
na celodenní výlet.
Po příjezdu na nádraží jsme vyrazili na devítikilometrovou túru. Nejprve
jsme museli zdolat dva a půl kilometru na zdejší náměstí, kde jsme se posilnili, prostudovali mapu a vyšli na bezmála čtyři a půl kilometru dlouhou
Naučnou stezku Pod Zelenou Horou. Na této stezce bylo devět zastavení
s informačními tabulemi, kde jsme se mohli seznámit s historií, přírodou
i zajímavými osobnostmi spojenými s tímto městem. Samotná stezka začíná
v horní části náměstí, poté vede lesem a krásnou přírodou kolem zámku
Zelená Hora, do obce Klášter a zpět do města.
Na zpáteční cestě jsme si udělali krátký odpočinek, dojedli poslední zásoby
jídla, na krátkou chvíli se vystavili slunečním paprskům a vydali se zpět
na vlakové nádraží.
Výlet měl velký úspěch a tak jsme hned začali vymýšlet, kam se vydáme příště.
Monika Strychová, PSS pro výchovnou nepedagogickou činnost

Švihov

Uživatelé DOZP „Nováček“ děkují paní Bartoškové z Domova „Petrklíč“,
Mgr. Haně Kubálkové a studentům SOŠ obchodu, užitého umění
a designu za možnost zúčastnit se zájezdu na vodní hrad Švihov,
který pořádali. Byl to pro všechny zúčastněné velký zážitek. Už cestou
autobusem nás studenti seznamovali se zajímavými lokalitami, které
jsme míjeli. U hradu na nás z vodního příkopu loudily dobroty nutrie,
v ohradě se pásly ovce a kozy. Slečna průvodkyně měla velmi zajímavý
a poutavý výklad. Děkujeme.
Jana Kryčová, vedoucí útvaru výchova DOZP „Nováček“

Jedeme v tom společně
12 účastníků projektu Jedeme v tom společně aneb Po vlastech
československých dorazilo po dvou měsících 27.4.2018 do cíle!
Tedy, v ten pátek se ještě dojížděla poslední várka kilometrů.
Poté se už jen hodnotilo a slavilo a děkovalo. Malé číselné
shrnutí: 3. ročník soutěže se konal 1.3. - 27.4.2018, 60 organizací
sestavilo své týmy, 701 statečných seniorů se zapojilo (z toho
284 mužů), 105 let bylo nejstaršímu účastníkovi a 141 182 kilometrů bylo dohromady ujeto. 2396 kilometrů našlapali soutěžící
z DZR „Čtyřlístek“, 389 km ujel náš nejvýkonnější soutěžící J. M.
4. května 2018 byla učiněna poslední tečka za 3. ročníkem - vedoucí
projektu Mgr. Jan Vavřík vyhlásil výsledky dílčích soutěží (Barevné
čtvrtky, CykloSrdce, Nejvíce najetých kilometrů, CykloSova, Výkonný
senior a Nejrychlejší domov). Také v našem Domově se oslavovalo,
protože slovy pana ředitele: „Soutěž měla za cíl vzbudit v uživatelích
našich služeb sounáležitost, radost z pohybu a hlavně prožít, jak říkám:
tu srandu kolem.“ A bylo jí požehnaně. Samozřejmě, je to soutěž,
ale není to až tak závod. V akci Jedeme v tom společně, vyhrává
každý rok každý, kdo se posadí do sedla a ukáže, že ještě nepatří
do starého železa, že to prostě zvládne.
Radka Vondrášková, vedoucí pracovníků
pro základní výchovnou nepedagogickou činnost, DZR „Čtyřlístek“

Slunečné dny
Jakmile se oteplí a rtuť teploměru stoupne výš, neváháme ani chvilku
a pospícháme si užít sluníčka do okolí našeho Domova. Okolí nabízí
krásné procházky v Borském parku, kde si rádi dopřejeme i něco
dobrého na zub ze stánků s občerstvením. Jindy sázíme květiny,
pečujeme o zahrádku, mlsáme zmrzlinu anebo opékáme buřty.
Zkrátka a dobře, využíváme každý slunečný den na maximum.
Ivana Syrovátková, pracovník v sociálních službách
pro výchovnou činnost, DZR „Sněženka“

Beránci znovu ve „Sněžence“
Dne 10. května nás přijely potěšit svým zpěvem děti z pěveckého sboru Masarykovy ZŠ Beránci pod vedením
sbormistryně Lady Beránkové. Beránci již několikrát v našem Domově rozdávali hudbou radost a tak byl i nyní
o jejich vystoupení velký zájem. Děti zazpívaly širokou škálu písní od těch, které známe z pohádek až po africké
energické tóny při písni „Hafanana“. Sbor Beránci jsou u nás vždy sázkou na jistotu, jinak tomu nebylo ani
tentokrát. Uživatelé i my jsme si jejich návštěvu opravdu užili a jsme zvědaví, co si na nás připraví příště.
Ivana Syrovátková, pracovník v sociálních službách pro výchovnou činnost, DZR „Sněženka“

Společně
na hrad Švihov
Díky skvělému nápadu kastelána pana Lukáše Bojčuka
z hradu Švihov se naši uživatelé s omezenou pohyblivostí
mohli zúčastnit přímo v hradním gotickém sále virtuální
prohlídky celého hradu. Naši obyvatelé tak měli komentované promítání na velké plátno všech prohlídkových tras
a také shlédli tajemná zákoutí, která jsou běžným návštěvníkům nepřístupná. Slovem nás doprovázel pan Mgr. Michal
Mašek, pracovník vztahů s veřejností. Pan kastelán svůj
projekt uskutečnil v souvislosti se sníženou pohyblivostí
své maminky. Pan Lukáš Bojčuk je velmi vstřícný a nabízí
možnost komentované projekce „Virtuální hradní prohlídky“
přímo ve stacionářích a domovech seniorů.
Náš výlet se uskutečnil ve spolupráci s paní Mgr. Hanou
Kubálkovou a její třídou ze Střední odborné školy obchodu,
užitého umění a designu, z oboru cestovního ruchu. Mladí
studenti byli pro nás velkou pomocí, neboť nejen poskytli milou
společnost našim výletníkům, ale také se ujali invalidních
vozíčků s našimi méně pohyblivými uživateli. Výlet byl naplánován nejen pro naše uživatele z DZR „Petrklíč“, ale zúčastnili
se i obyvatelé z DZR „Čtyřlístek“, které doprovázela vedoucí
ergoterapie paní Radka Vondrášková. Dalšími spoluvýletníky
byli klienti z „Nováčku“, které doprovázely paní Jana Kryčová
a paní Dagmar Zahoříková.
Nejdříve jsme si hrad prohlédli zvenku a částečně jsme ho
obešli. Naše kroky směřovaly kolem hradního vodního příkopu
a my jsme si mohli obhlédnout hrad zvenku. Příjemná procházka pokračovala přes betonovou lávku a my jsme se dostali
přes vodní příkop a přes boční hradní bránu na nádvoří. Jednou
ze zajímavostí tohoto místa je, že se zde natáčela velmi známá
pohádka „Tři oříšky pro Popelku“. Někteří naši uživatelé také
s nadšením obdivovali vystavené Popelčiny svatební a červánkové šaty. Počasí bylo příjemné a posezení na nádvoří s kávou
a tvarohovým či povidlovým koláčem od paní učitelky Mgr.
Hany Kubálkové bylo sladkou tečkou za vydařeným výletem.
Šárka Bartošková, pracovník v sociálních službách
pro nepedagogickou činnost, DZR „Petrklíč“

Krásných 95 let

„Ve vzpomínkách najde útěchy ten, kdo míval někdy rád.
Toť jediné jsou štěstí úsměvy, které život může dát.“
Tuto krásnou písničku nám zazpívala paní Květuše. Ku příležitosti
svých 95. narozenin uspořádala malou oslavu pro několik svých
nejbližších přátel z Domova se zvláštním režimem „Čtyřlístek“.
Ke správné oslavě patří také pohoštění, které s láskou zajistila rodina oslavenkyně. Zákusky, chlebíčky a káva umocnily pohodu při
posezení. Veliké přání i kytici předali paní Květě její přátelé. Milým
překvapením bylo i sólo pro Květušku, které pro ni na hodině Muzikoterapie zahrál známý muzikant pan J. Pospíšil. A protože i paní Květa
měla ke zpěvu vždycky velmi blízko, mohli jsme si při společném
narozeninovém posezení poslechnout nahrávky písní, které nazpívala
se svým synem. Pohoda, vzpomínání a úsměvy provázely celou oslavu.
A také uznání, jak báječně v 95 letech paní Květa vypadá. „Ani nevím,
jak jsem k těm letům přišla“, smála se. To jsme jí všichni rádi věřili.
Takže, milá Květuško, ještě jednou Vám přejeme další léta, prožitá
hlavně ve zdraví a dobré náladě.
Radoslava Zahradníková, pracovník v sociálních službách
pro nepedagogickou činnost, DZR „Čtyřlístek“

„Bílé konvalinky“ na přání
Splněné přání je radostí pro obdarovaného i pro dárce. Přáním jedné
naší uživatelky bylo zazpívat si její nejoblíbenější písničku z mládí,
„Bílé konvalinky“. Dárcem se v tomto případě stal pěvecký soubor
„Jamáček“, který píseň „Bílé konvalinky“ od skladatele Františka
Soukupa, na přání naší obyvatelky zařadil do svého vystoupení.
Koncert souboru „Jamáček“ se uskutečnil 28.5.2018 v naší zahradní
jurtě. Jejich repertoár se skládal nejen z českých a slovenských lidových
písní, ale také zazněly písně z filmové produkce jako např. „Den je krásný“
z filmu „Starci na chmelu“, nebo píseň „Když máš v chalupě orchestrion“
ze známého seriálu „Chalupáři“. Právě tento žánr sklidil pochvalná
slova uznání od našich uživatelů a vybrané skladby měly velký ohlas.
Pěvecký soubor „Jamáček“ se skládá asi z dvaceti zpěváků, které doprovází na elektronické varhany pan Dr. Němeček, speciální poděkování
patří paní Miroslavě Kudrnové za její nasazení a skvělé vedení celého
souboru. A proč název „Jamáček“? Vznik názvu je velmi prozaický,
soubor se totiž dříve scházel v penzionu „U jam“. Celkový zážitek
a příjemná atmosféra byly radostí a potěšením pro naše uživatele
a celému souboru „Jamáček“ patří velké poděkování.
Šárka Bartošková, pracovník v sociálních službách
pro nepedagogickou činnost, DZR „Petrklíč“

Švihovské matiné

15. května 2018 přijalo šest uživatelů z DZR „Čtyřlístek“ pozvání
na do důsledku vyladěný výlet na nedaleký vodní hrad Švihov.
Dirigentkou tohoto dopoledního setkání byla Mgr. Hana Kubálková,
učitelka Střední odborné školy obchodu, užitého umění a designu
v Plzni. První housle bravurně zvládla kolegyně z DZR „Petrklíč“
Šárka Bartošková. Orchestr byl vyladěn na laskavou notu. Ke každému našemu uživateli (a to jak od nás, tak z „Petrklíče“) byli totiž
přiřazeni dva až tři studenti, aby se o ně po celou dobu výletu starali.
V daný čas jsme se sešli na parkovišti nedaleko hradu a vydali se na malou
procházku okolo hradeb a vodního příkopu. Po širokém stavidle jsme
přešli vodu, vyfotili se před „kulisou“ hradu a „hradní“ paní všechny
vpustila gotickým špýcharem na „nádvoří“ (správně do předhradí).
Před vstupem na prohlídku hradu jsme se rozdělili. Imobilní senioři
absolvovali virtuální prohlídku hradu v gotickém sále, druhá skupina
se vydala na klasickou prohlídku jádra hradu. Po této náročné pasáži
následovalo finále. Opět jsme se všichni sešli na „nádvoří“, abychom
se zde občerstvili v Hradní krčmě a každý dostal koláček od paní
učitelky. Studenti doprovodili seniory k autům přistaveným u hlavní
brány, kde se s nimi rozloučili. Děkuji touto cestou dvěma zmíněným
dámám, studentům za pomoc, řidičům z Dopravy za pohodlný dovoz
a panu řediteli MÚSS Plzeň Ing. Vladimíru Chuchlerovi za umožněný
výlet, protože všichni hosté Švihovského matiné si jej velmi užili.
Radka Vondrášková, vedoucí pracovníků
pro základní výchovnou nepedagogickou činnost, DZR „Čtyřlístek“

Oslava dne matek

Druhá květnová neděle je v Čechách dnem, který patří všem matkám, které
jako poděkování za jejich lásku, obětavost, péči a výchovu, dostávají milá
přáníčka a dárečky. Naši uživatelé také prožili připomínku tohoto dne,
díky dětem z 90. MŠ, které si pro ně připravily pásmo tanečků a písniček.
Je již tradicí, že naši obyvatelé byli obdarováni ručně vyrobeným přáníčkem
a sladkým moučníkem. Děti na oplátku za pěkné vystoupení dostaly
od seniorů bonbóny. Velké poděkování patří dětem ze třídy Oveček a Myšek
a také jejich paním učitelkám Alexandře Tóthové, Jiřině Štádlerové, Šárce
Tomešové a Mgr. Kristýně Bílkové, které představení s dětmi pro naše
uživatele připravily.
A ještě pár řádků k historii tohoto svátku. Den matek je mezinárodním
svátkem, ale jeho datum není sjednoceno. Den matek byl oficiálně vyhlášen
roku 1912 v USA. O více než deset let později, přesně v roce 1923, dorazily
oslavy Dne matek i do Československa a to přičiněním Alice Masarykové.
Období po druhé světové válce potlačilo oslavy Dne matek a nahradilo
je Mezinárodním dnem žen. Rok 1989 nám pak znovu vrátil svátek matek.
Šárka Bartošková, pracovník v sociálních službách
pro nepedagogickou činnost, DZR „Petrklíč“
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